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Vistos, relatados e discutil dos os presentes autos
de recurso interposto por,ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A.
ACORDAM os Membros cia Seciinda Cãmara do Segundo
Conselho de Contribuintes,por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Ausente a Conschheira TERESA CRISTINA
GONÇALVES PANTWA.

Sala das SessCfes, em 24 ce • isto de 1993.

e
HELVIC ESCOW.D0 BARCELLy - Presidente
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OSVALDO TANCREDO DE DL..] vi:-:

•

- Relator

(
/11'Gl . AVO DO AMARAL MARTINS --- P roflit-Representante da Fazenda
Nacional
VISTA EM SESSPD DE

4 s E I 1993
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Participaram, ainda, do presente iulgamento, os Conselheiros
ELIO ROTNE, ANTONIO CARLOS BUENO RflEIRO„ JOSE ANTONIO AROCHA DA
CUNHA, TARASIO CAMPELO BORGES e jWE: CABRAL GAROEM°
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Conforme se verifica dos ai os e se acha relatado
na decisao recorrida, trata-se de ex gencia referente à
contribuiçao para o FINSOCIAL, relativa a )s meses de setembro a
dezembro de 1984, que a autuada, acima idatificada, impugnou sob
c
A principal alegaçao de que, nas deciaraçç es sobr e sua reeita
prestas
à
Receita
Federal,
e
tributável pelad it
a contribuiçao, d nf
que serviram de base de cálculo da exigbncia, desavisada dos
destinos que teriam ditas deciaraçrles, re acionou a sua receita
(nu
me nsa l acrescida das parcelas do :FPI e d evoluçeres d e
produtos, que se acham excluidas da ba r'i e de cálculo daquela
contribuiçao.
Solicitou diligencia para çonfirmaçao do alegado,
o que foi determinado, o que nao logrou o objetivo visado porque,
I
.segundo informa o seu autor, nao houvç
possibilidade de se
atestar o alegado, tendo em vista que os ivros da escrita fiscal
e comercial nao ensejavam tal verificaçao
A decisao recorrida mante e, entao, a exigencia
primitiva, em face da informaçao acima dnc,ricionada.
Houve recurso a este onselho, da referida
decisao, tudo conforme relatório da primitiva apreciaçao do
mencionado recurso, conforme leio, às tis!. 240 e seguintes, para
esclarecimentos do Colegiado.
Pelo voto unânime da Eci i'cç ia Primeira Câmara deste
Conselho, que entao apreciou a matéria, foi aceito o pedido da
recorrente e determinada a diligencia nç 201-3.327 (fls. 253),
"para verificar a veracidade das alr‘gaçffes da recorrente",
conforme leio em plenário.
mia::: da a diligencia de fis 253).
vt:

Cumprida a d iligencia, o seu autor, anexando
Demonstrativo
conjAd. com o
Termo
de
alhada
e
de diligencia de fls. 259, conforme leio
Encerramento
transcrevo.
"Cumprindo determinlçao da Primeira Câmara do
Segundo Conselho de Cortribuintes compareci ao
2
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,
,
empresa
onde
industrial
da
estabelecimento
examinando
o
livros
fiscais,
verificquei,
contábeis,
documentos
e
as
"Planilhas
Demonstrativas da Base de Cá—culo do Finsocial"
anexas as fls. que as info maçffes contidas no
documento de fls. 29 foi preechido com a inCllah
doo IPI, do ICM substituto 1 sem a excluao das
vendas canceladas, gerando majora0o da base de
FINSOCIAL-.
a contribtapo
ao
para
calculo
aquelas
ts
Excluindo .os valores cor espondene
que nM ii houve insuficiencia
rubricas , veifiquei
r
buo
rf
i 0eerente
o da referida ontri
d e recolhiment
:
aos meses de setembro a dezei'l)bro
de 1980

•

E o relatório.
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VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR OSVALDO ANCREDO DE OLIVEIRA

Tendo em vista o que foi apurado pelo autor da
diligOncia, consubstanciado no termo trimscrito e demonstrativo
que o instrui„ voto pelo provimento do recurso.

Sala (las SessEfes, em 24 Ae agosto de 1993.
/
/ •
OSVALDO TANCREDO DE OLIVEIRA
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